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Ośrodek Pomocy Społecznej                                                        Kórnik, dnia  23.07.2012 r. 

ul. Poznańska 34a 

62-035 Kórnik 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu POKL 

ogłasza 

zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług dla projektu pod nazwą: 

 

„Z optymizmem w przyszłość” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”  

 

1. Nazwa zamówienia i numer wg Wspólnego Słownika Zamówień ( Rozp.  Nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002 r.) 

Usługi w zakresie: 

- usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 80570000-0 

- transportu drogowego 60100000-9 

- usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55300000-3 

- hotelarskie usługi noclegowe 55110000-4 

 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowo-
integracyjnego Obóz Akademii Rodzica (7 – dniowy wyjazd, w którym weźmie udział 15 osób dorosłych wraz 
z 31 dziećmi oraz 2 opiekunów i asystent rodziny). Podczas wyjazdu zostaną przeprowadzone 
kursy/warsztaty rozwoju osobistego, które przyczynić się mają do poprawy umiejętności osobistych i 
zawodowych. W ramach szkoleń przewidziano 8 h (1h=45 min.) Kursu Aktywnego Poszukiwania Pracy, 16 h 
(1 h =45 min.) warsztatów kompetencji społecznych i umiejętności psychologicznych w sferach 
wychowawczych oraz 16 h warsztatów wspierających rodzinę pozwalających poprawić i wzmocnić 
pozytywne relacje między rodzicem a dzieckiem.  

Wykonawca podczas wyjazdu dodatkowo musi zapewnić animację czasu wolnego dla rodzin. 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wyjazdu warsztatowego w postaci: 

- transport z Kórnika do miejsca szkolenia, 

- noclegi (6 nocy x 49 os.) wraz z pełnym wyżywieniem, 

- 8 h Kursu Aktywnego Poszukiwania Pracy: zajęcia z autoprezentacji, przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zwiększenie świadomości prawnej uczestników 
projektu – prawne aspekty zatrudnienia i aplikowania  o pracę, informacje  o możliwości uzyskiwania dotacji 
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na otwieranie własnej działalności gospodarczej. Warsztaty w zakresie wizerunku i autoprezentacji – 
zachowanie w czasie procesu aplikacyjnego i rozmów kwalifikacyjnych. 

- 16 h warsztatów kompetencji społecznych i umiejętności psychologicznych w sferach wychowawczych: 
rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązania  (4h), jak radzić sobie ze stresem (4h), relacja w rodzinie a 
funkcjonowanie dziecka, wypalenie opiek. (4h), zaburzenia zachowania (4h) [16 h (h=45 min) zajęć]. 

- 16 h warsztatów wspierających rodzinę, 

- organizację czasu wolnego – w tym zapewnienie atrakcji dla dzieci, 

- materiały szkoleniowe, 

- ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 

 

Termin: sierpień 2012 r. 
Miejsce szkolenia: nad morzem  

 

 

3. Termin składania oferty   

       09.08.2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku w kopercie 
zaadresowanej na adres Ośrodka z dopiskiem oferta. Oferty będą rozpatrywane dnia 10.08.2012 r.  

 

4. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty, Pytający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Kryterium: cena  - 100% 

Oferta musi zawierać cenę ostateczną, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością 
wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki dotyczące: 

I. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: 

Wykonawca musi przedstawić wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki 
urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wpis musi być uaktualniony na 2012 r. 

II. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dwóch (2) lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej pięć usług 
(usług zleconych bądź samodzielnych projektów) szkoleniowo-doradczych o wartości nie niższej niż 35 000, 
00 zł  w zakresie: treningów pracy z doradcą zawodowym bądź kursów motywujących z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy lub innych treningów o podobnym zakresie realizowanych z udziałem doradcy 
zawodowego oraz w zakresie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych zgodnie z pkt. 2 Oferty 
realizowanych ze środków Unii Europejskiej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
wykluczonych społecznie (np. osób niepełnosprawnych), realizowanych ze środków Unii Europejskiej, 
oraz wykazać się dokumentem potwierdzającym, iż usługi zostały wykonane należycie (np. referencje lub 
protokół odbioru usługi, rozliczenie końcowe projektu samodzielnego); 
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III. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj.: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował (np. umowa o pracę, umowa o współpracy) 
na czas realizacji zamówienia osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, 
legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem (min. 200 
godzin szkoleń lub warsztatów) zgodnymi z przedmiotem zamówienia niezbędnym do jego wykonania.  

IV. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
ofertowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofertowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
określenie terminu płatności na nie mniej niż 90 dni od wykonania zadania.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu możliwości finansowe prefinansowania 
realizacji zadania w wysokości 14 tys. euro. (np. zaświadczenie ze swojego banku o posiadaniu na 
koncie określonej wyżej kwoty). 

 

5. Sposób wyłonienia oferty  

Zamawiający wyłoni ofertę po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium 
oceny określonym w pkt 4 niniejszego zapytania. 

Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia oferty pisemnie informuje oferentów o 
sposobie jej rozstrzygnięcia. 

 

6. Sposób składania oferty 

W skład oferty wchodzą:  

- formularz ofertowy według załączonego wzoru zawierający deklarację podpisaną przez wykonawcę o 
realizacji zadań opisanych w pkt. 2 wraz z ceną brutto za usługę. Cena nie może ulec zmianie podczas 
całego okresu realizacji usługi.  

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w 
obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), 

- zaświadczenie i oświadczenia Wykonawcy (dot. pkt. 4 oferty), że spełnia następujące warunki: 

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają 

obowiązek takich uprawnień 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
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do wykonywania zamówienia, 
 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Inne informacje 

Oferta niespełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu 

podlega odrzuceniu. 

Powodem odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet Projektu dla 
przedmiotu zamówienia. 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Oferentów pisemnie.   

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych realizacji zlecenia. 

Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od powiadomienia o wyborze propozycji cenowej. 
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FORMULARZ OFERTOWY ……….. 

Dane Oferenta: 

Pełna nazwa:..................................................................................................................................................... 

Adres:................................................................................................................................................................. 

telefon/fax........................................................., e-mail................................................................................. 

NIP:............................................................... 

1. Przedmiot oferty: Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Obóz Akademii Rodzica 

Wykonawca oferuje usługę opisaną w pkt. 1 i 2 Zapytania nr ………… w cenie: 

 

brutto...........................................................................................................................................PLN 

słownie.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:   

[podać adres, nazwę i wyposażenie dydaktyczne miejsca, w którym wykonawca planuje zrealizować 

zamówienie oraz terminy realizacji zamówienia] 

3. Doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń dotyczących tematów wyszczególnionych w załączniku, 

w tym szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

[proszę podać nazwę, okres realizacji, priorytet projektu, w których realizacji uczestniczył wykonawca w 

roku 2010/2011, status wykonawcy w projekcie, grupę docelową projektu, wartość projektu/realizowanych 

działań] 

4. Program zajęć: 

[proszę podać podział zajęć kursowych w ramach poszczególnych dni wraz ze wskazaniem metodyki 

prowadzenia] 

5. Pozostałe informacje o planowanym przebiegu szkolenia-integracyjnego: 
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[proszę wpisać inne informacje dodatkowe, mogące mieć wpływ na ocenę oferty] 

6. Osobą do kontaktu w imieniu [wpisać nazwę podmiotu] jest [podać imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe]. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

Usługę wykonamy z należytą starannością. 

 

……………….       …………………………………………. 
miejscowość, data       podpis i pieczątka imienna osoby  

                  reprezentującej oferenta 


